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ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА “ДЕНЬ БАТЬКА”

У  2006 році  ГО  “Міжнародний  Центр  Батьківства”

започаткував  громадську  ініціативу  по  запровадженню  Дня

Батька на офіційному загальнодержавному рівні,  яка досягла

своєї  мети  18  травня  2019  року,  коли  Президент  України

підписав Указ №274/2019 про святкування Дня батька в Україні,

щороку у третю неділю червня.
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СТРУКТУРА ВУЛИЧНОГО ФЕСТИВАЛЮ

Вуличний  фестиваль  “ДЕНЬ  БАТЬКА”  складається  з

декількох “фірмових” локацій навколо яких гуртуються всі інші

конкурси, розваги та послуги.

Під  час  офіційної  частини,  взірцевим  татусям  надають

відзнаки від Міського Голови. 
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ЛОКАЦІЇ ФЕСТИВАЛЮ

Завдання інтерактивних локацій полягає у створенні зони

сімейного відпочинку із  активним залученням до нього дітей

разом з їхніми батьками, особливо — татами.

Зазвичай таких локацій налічується понад півтора десятка...
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Батько  —  справжній  герой! Під  цим  гаслом  під  час

фестивалю  проходить  конкурс  “СУПЕРТАТО”.  За  декілька

хвилин чоловік може залишити в пам’яті своїх дітей незабутні

спогади  виборюючі  для  них  приз  за  найкращий  час  з

перетягування автомобіля на 30-метровій дистанції...
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Батько  — мудрий  наставник! Саме  таким  наставником

батько  постає  перед  своїми  дітьми  на  локації  “ТАТКОВА

МАЙСТЕРНЯ”. На цій локації тати разом з дітьми виготовляють

різноманітні поробки з деревини...
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Батько  — близький друг! Несподівані  відкриття  можна

зробити для себе під час спілкування батька зі своїми дітьми на

локації  “КАФЕ  ТЕТ-А-ТЕТ  З  ТАТОМ”.  Спеціальне  “меню”

допомагає перевірити на скільки тато і діти добре знають один-

одного та заповнити виявлені прогалини...
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ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ ТА ВІДВІДУВАНІСТЬ

ФЕСТИВАЛЮ

Вуличний фестиваль з відзначення “ДНЯ БАТЬКА”, це місце

сімейного  відпочинку та  розваг  із  змістовним посланням про

відповідальне батьківство.

На фестиваль приходять батьки з дітьми дошкільного та

шкільного віку.

Подія є дуже позитивно зарядженою і викликає неабиякий

інтерес  у  мешканців  як  великих  так  і  невеликих  міст  та

містечок.

У великих містах на святкування “ДНЯ БАТЬКА” збирається від

5.000 до 20.000 учасників.

     Долучайтесь до найдрайвовішого сімейногофесту України!

10



КОНТАКТИ

https://uafathers.com

https://www.facebook.com/ICFatherhood/

den-batka@uafathers.com

+380 67 233 6620

+380 44 221 8938
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